ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG AN PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87 /UBND

An Phước, ngày 25 tháng 8 năm 2021

V/v tăng cường tuyên truyền
các hướng dẫn phòng, chống
Covid-19 trên địa bàn
phường An Phước

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 phường;
- Trạm Y tế phường;
- Công an phường;
- Ủy ban MTTQVN phường và các đoàn thể phường;
- Các tổ dân phố, Tổ Covid-19 cộng đồng.

Thực hiện Công văn số 349/PVHTT ngày 20/8/2021 của Phòng Văn hóa và
Thông tin thị xã An Khê về việc tăng cường tuyên truyền các hướng dẫn phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Ủy ban nhân dân phường An Phước đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19, các ban, ngành, đoàn thể phường và các tổ dân phố, tổ Covid-19 cộng
đồng tổ chức tuyên truyền các nội dung sau:
1. Thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021
của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để
thực hiện Nghị quyết số 30/2021/NQ-QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa
XV.
2. Tuyên truyền sinh động về thông điệp “5K + vắc xin” và tăng cường ứng
dụng công nghệ bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc điểm
văn hóa của địa phương; liên tục cập nhật các hướng dẫn, quy định của ngành y tế,
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban
nhân dân thị xã và các cơ quan chuyên môn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến,
vận động, hướng dẫn, kêu gọi người dân xây dựng các hành vi, thói quen, kỹ năng
mới phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, tập trung về các nội dung liên
quan đến việc tuân thủ thực hiện giãn cách xã hội; tuân thủ hướng dẫn, cập nhật
các quy định về cách ly y tế đối với F0, F1,F2...; hướng dẫn thông tin tiêm vắc xin
phòng Covid-19 và lợi ích của việc tiêm chủng; hướng dẫn, cảnh báo các hành vi,
thói quen, kỹ năng an toàn và mất an toàn bằng nhiều hình thức sinh động, dễ hiểu,
dễ lan tỏa, dễ áp dụng để mỗi người, mỗi gia đình hiểu biết thực sự đầy đủ về các
biện pháp tự bảo vệ an toàn trong mùa dịch, trong vùng có dịch.

3. Cập nhật thông tin liên tục, kịp thời, chính xác từ nguồn tin chính thống của
Bộ Y tế, ngành y tế, Ban Chỉ đạo các cấp, Ủy ban nhân dân thị xã và các cơ quan
chuyên môn. Không đưa các thông tin không chính xác, chưa kiểm chứng, không
rõ nguồn gốc, đăng tải những hình ảnh, nội dung không phù hợp, vi phạm các quy
định của pháp luật về báo chí. Chủ động phát hiện và đấu tranh phản bác các luận
điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên các phương tiện, không gian truyền thông hiện có của đơn vị.
4. Công an phường
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh xử lý nghiêm các
trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng
đồng. Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Phối hợp với Trạm Y tế và thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 phường tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly y tế tại nhà
của công dân.
5. Công chức Văn hóa - Xã hội
Thường xuyên cập nhật file tuyên truyền từ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và
Thể thao và kịp thời gửi cho các tổ dân phố để tuyên truyền trên các cụm loa ở tổ.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của phường.
6. Đề nghị Ủy ban MTTQVN phường và các đoàn thể phường
Tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân các
nội dung theo văn bản nêu trên. Đồng thời chủ động khai thác, chia sẻ, lan tỏa
những thông tin truyền cảm hứng, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, hiệu
quả trong phòng, chống dịch (nguồn tin từ các cơ quan báo chí phải được sự đồng
ý cho phép dẫn nguồn tin); đặc biệt, phản ánh nỗ lực của hệ thống chính trị, các cơ
quan chức năng, lực lượng tuyến đầu chống dịch chung tay đẩy lùi dịch bệnh
Covid-19.
Đổi mới các hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động, tránh rập khuôn;
truyền tải thông điệp dễ nhớ, dễ hiểu, để người dân dễ dàng tiếp cận
7. Các tổ dân phố và Tổ Covid-19 cộng đồng
Phối hợp tuyên truyền đến Nhân dân các nội dung theo văn bản nêu trên. Tiếp
tục tăng cường tuyên truyền trên các cụm loa ở tổ dân phố; vận động người dân cài
đặt và sử dụng “Sổ sức khỏe điện tử”; khai báo trên Cổng thông tin điện tử
https://tiemchungcovid19.gov.vn để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; khuyến
cáo người dân về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 an toàn thông qua các thông
điệp; tuyên truyền về liệu trình tiêm, các khuyến cáo về đối tượng tiêm, hiệu quả
phòng dịch bệnh Covid-19 của các loại vắc xin sử dụng trong Chiến dịch tiêm

chủng và theo dõi phản ứng sau khi tiêm của từng loại vắc xin.
Tổ Covid-19 cộng đồng chủ động phân công các thành viên tăng cường giám
sát công dân có quyết định cách ly tế tại nhà và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “đi
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, để kịp thời phát hiện các trường hợp
đi từ vùng dịch trở về địa phương.
Nhận được công văn này, Ủy ban nhân dân phường An Phước đề nghị Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường, Trạm Y tế, Công an phường và các
ban, ngành đoàn thể có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy phường;
- HĐND phường;
- Lưu: VT.
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